ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ № ХХХ
м. Київ

«ХХХ» ХХХХХХХХ 2017 р.

ХХХ «ХХХХ», в особі _______________________________(посада, П.І.Б), який діє на підставі ХХХХ,
іменоване в подальшому «Покупець», з одного боку,
і ТОВ «Астекс Груп» в особі директора Іванова Артема Володимировича, який діє на підставі Статуту,
іменоване в подальшому «Постачальник» з іншого боку, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. «Постачальник» зобов'язується поставити, а «Покупець» оплатити і прийняти товар в
асортименті, кількості, і за цінами, позначених в Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього
договору.
2. Порядок розрахунку і умови поставки.
2.1. Ціна товару вказана в Додатку №1, і становить ХХХ гривень.
2.2. Оплата за товар проводиться «Покупцем» на протязі 5 (п'яти) робочих днів з моменту
виставлення рахунку «Постачальником».
2.3. «Постачальник» зобов'язаний поставити Товар протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту оплати
«Покупцем» 100% вартості Товару відповідно до п.2.1. даної угоди.
2.4. Датою поставки вважається дата підписання накладної, яка оформлюється при передачі
обладнання «Покупцеві» або в транспортну компанію.
2.5. У разі порушення «Постачальником» терміну поставки Товару «Покупець» має право в письмовій
формі вимагати від «Постачальника» виплати пені в розмірі 0,05% від суми, що підлягає до сплати за
даний Товар, за кожен день прострочення але не більше 10% вартості товару .
3. Відповідальність сторін.
3.1. Спори і розбіжності по суті цього договору вирішуються шляхом взаємних переговорів на дружній
основі.
3.2. Взаємовідносини сторін в частині, не передбаченій цим договором, регулюються чинним
законодавством України.
3.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором «Постачальник» і
«Покупець» несуть майнову відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
3.4. При недосягненні згоди спори вирішуються в ___________________________________________.
4. Гарантійні зобов'язання.
4.1. На обладнання, вказане в Додатку №1 цього договору надається гарантія терміном 12 місяців
але не більш ніж _________ (кількість відбитків).
4.2. Протягом гарантійного терміну Постачальник зобов'язується проводити усунення дефектів, що
виникли з вини компанії-виробника, за умови використання обладнання відповідно до інструкції по
експлуатації.
5. Інші умови.
5.1. Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку за винятком обставин
непереборної сили (форс-мажор) відповідно до законодавства України.
6. Термін дії договору.
6.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до повного виконання зобов'язань обома
сторонами.
6.2. Договір складений в двох примірниках по одному для кожної із сторін. Кожен екземпляр має
однакову юридичну силу.

7. Адреси і реквізити сторін.
ПОКУПЕЦЬ:
ХХХ «ХХХХ»
Адреса:
КОД ЗА ЄДРПОУ:
ІПН:
Р/Р
МФО
ТЕЛ.:
(Статус платника податків)

ПОСТАЧАЛЬНИК:
ТОВ «Астекс Груп»
Адреса: м. Київ, вул. Героїв оборони 8, оф. 21
КОД ЗА ЄДРПОУ: 35590626
ІПН: 355906226544
Р/Р 2600600115262, ПАТ «КБ» «Глобус, м. Київ
МФО 380526
ТЕЛ.: (044) 223-15-39
Підприємство має статус платника податку на
загальних підставах.

(Посада)

Директор
____________________ (П.І.Б)

____________________ А.В. Іванов

